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Hariciye V ekileti, Hatay 1 AmerikadajaponAleyh· 
Komisyonunun Raporu· 1 tarlığı Gittikçe Büyüyor. 

nu Tetkik Etti. 
HükQmet, Milletler Cemiyeti Daimi 
Murahhasımıza Talimat Verdi .. 

Çinliler Harbin lkinciKıamına Girişmek Üzere 
50 Fırkadan MiJrekkep YeniBir Ordu 

Viicude Getiri}·orlar .• 

DaimiMurahlaasımızKonsey Toplantısında Bu-,, 
lunmak u~ere Yarın Cenevreye Gidecek. 

tallcnat alan daimi murah
h&11mız konseyin toplanh· 
•ında bulunmak Gzere pa · 
zarteal günü Cenevreye rl · 
decektır. 

Ankara, 18 (Huıuıl)-Dtla 
buraya ıelen Franıız askeri 
heyeti, buıün 8üy0k ErkA
mharblye dairesinde Erki 
mharplerlmlzle müzakereye 
baılamıı ve Hatayıo asker · 
ilkten tecridi meselesi etra· 
fanda tetklkatta bulunmuı
tur. 

Londra, 18 (A .A.)- Şan· 
gbay - Timea ıazetesl, Çın 

umumi kararg&hınm umumi 
ıeferberltğin ıklnci aafhaıı 

ile elli fırkadan mürekkep 
yeni bir ordu vücuda ıetır
mekte olduğunu yazmakta~ 

dar. 
Bir Vaılnıton telgrafı, 

Amerika efk&numumlyesl
nln Panay hidiıetlrıin fena 
bir teıad(if eseri olmayıp 

m eııul Jc1pon makamları la· 
rafmdan kaaden ika edilmtı 

olduğu hakkındaki relıtcum · 
burun ve hariciye nazarrnın 
izhar ettıklerl kanaata ııti 

rak etmekte oldufunu, hatta 

ıulh ve tecerrüd taraftan 
olan mehaf allerin bile hl 
kiimete h6cum etmekten vaz 

111 olan vazl1et1 tetkik et
tikten ıonra, alınacak Jenl 
tedbirleri teıblt edecektir. 

Şanıhay, 18 (Radyo) -
Ç•n bataryalar1, <Yançe) 
nehrindeki loıillz ıemllerlne 
al~f açmıılardır. loılllzler 
derhal mukabele etmlılerdlr. 

Pariı, 18 (RadJo) - Ma
raıal (Şan Kay-Şek) cenu
bi Çin makamatına hlr emir 
vermlt ve Japonlara muka· 
vemet için timdtden hazar· 
l.klara baılaama11nı blldir-

B RUZVELT mittir. 
geçtiklerini bildirmektedir. Oogon mıatakaaandakl in. 

Tokyo, )8 (Radvo) _ Ja- ıılızler harbin cenubi Çine 
ponya nazırlar meclisi, im- ılrayetinden dola11 eadfte 
paratorlulc meclisi ıle bir 

1 

dedirler Çinliler Kantonda 
arada toplanacak ve Nan· büyük haz1rlaldara baılamıı 
kinin sukutundan ıonra ha· bulunuyorlar. 

8. T. ROŞT0 ARAS 8. N. MENEMENCIOtLU 
murahbuı mız dGn Hatay 
intihabata haklunda Millet 
ler C«!mtyetl tarafından Ha· 
taya gönderilen komlıyonun 
hazırladıfı rapor etrafında 

görüı m üılerdlr 

MOzakerelerln kaç gQn 
devam edeceil belli deitl-
dtr. • 

M.ussolini Bugün CumhuriyetMey 
Aakara, 18 ( A.A. ) -

Şebrl•tsde buluDan Franuz 
aıkerl heyetlle buıln de Ge -
ael Kurma,da ml••kerelere 
de•am edilmlttir. 

Harlcı,e Vekillmizle Ha 
rtcı,e Umumi Kltibl ve 
Milletler Cemiyetinde daimi 

Almanya 
lir ıilrır inar~hk dıbill 

iıtikrız akdediyor 
Parlı, 18 (Radyo) Al · 

1Dan1a bir milyar marklak 
clahıll lıtlkraz için tahvıllt 
çıkarmııtır. Tahvillt ıallıı 

8a ,arandan itibaren baıla 
Dacaktır. 

Allkadarlar yeni lıtlkraz 
tahvlllhnın k11a bir zaman
cl& Htalacalmı ümit ediyor
lar. 

Fransız 
Bütcesi 

HükQ netimizln buhuıuı

taki noktatnazan hakkmda 

Amerika 
Dınınmııı mınavralıra 

başhyor 
Ne.-york, 18 (Radyo) 

Amerika donanmuı yakın 

da manevralara ba ılıvı.cd k 

hr Manevralar Oi<yaouıun 

cenubunda olacaktır 

Devlet DemiT 
Yollarına Alı

nacak gençler 
1 Devlet demiry ollan idare· 

Parla, 18 (Rndyo) Fran· • 
d si, tanal mekteplerinin tor -

ıız parllmentoıu; ün ıece 
1abaha kadar içtima halinde 
lcalmıı ve 938 büdceainin 
lllGzakerelerinl bitirerek ka -

na, tesviye, demir ve "•zan

cı kıııımlarmdan mezun 40 

50 ve elektrik kumından çı. 

bul etmiıttr. kmıı 15 kadar usb alacak, 
938 1eneal varidatı 54 

.. ılyar 600 mil1on ve mas· 
rafları da 55 milyar 599 
llallyon franktır . Bütçe, taı 
clık için derhal lyana 1ev-
kedılaai1tir, ' 

- rn '!lliır---

Yunan 
Krıh Bılarıdı aıldi. 
Belrrad, 18 ( A A. ) - -

'r unan krala ikinci Jorj dün 
Beıırada relmiflh'. 

torna ve tuvlyeden mezun 

olanları lokomotiflerde ve 

Eıkitehlr atelyeslnde ve ele

ktırik k111mından mezun olan-' 
ları da yolcu vağonlarmda 

' elektirık t~nviratı ıılerlnde 

6 ay kadar ıtaja tabi tuta· 

caktır 

Sözlü imtihanlar her itle. 

tme müfetttıltğinde ve lda 

renin münu p gördüğü mü 

dürlüklerde yapılmaktadır . 

Sözlü imtihanlardan ıonra 

Parlı, 18 (Radyo) - Su
rı,e Batvekllf 8 . Cemil MOr
dlrn hartın buradan hareket 
etmltttr. 
~urlye Baı•ektlı, Ankara

dan geçecek ve Türkiye rl
callle de muhtelif meıeleler 1 
etrafında konutacakt1r. ı 

Von Zeland 
Romada .. 

l 
1 1 

1 

1 

Vanıdik sırayındı amiral
ler lı konustu 

8. MUSSOLlNI 

Roma, 18(Radyo)- ltalya 

1 Baıvekıli 8 . Mu11olinl, bu 

l gilo öileden ıonra Venedik 

ıarayının büyük 1alonunda 

B VON ZELA'\D 

RomR, 18(Radyo)-5ahık 
Belçika baıvckıli Von Ze
lind dün gece bura ya gel
mlıtfr. 

Von Zelind, İngiltere, 
Amerika ve Franıaoao ken 
dııine verdifl vazlf e daire · 
ıtnde ma1i tetkikat yapacak 
ve bunun için bir rapor 
tanzi'TI eyliyecekUr 

Van Zelandın ıevahah 

hususidır Bununla beraber 
ltalya Baıvekili R Mu11oll· 
nl ile konuıacaktır . 

=========-==-=========-===== 
yazılı imtihanlar aynı yer
lerde umum müdürlük tara
fından tahriren bildirilecek 
ıorıulardan olacaktır Yazılı 

imtihanlar her yerde aynı 
zamanda yapılacaktır. 

i
l bütiln amiralleri kabul et· 

mittir . 

B. Mu11olioi 1 donanma 

İf İeri ile ıiyıual meseleler 

hakkında anairallerle uzun 
müddet konuımuıtur. 

Amiraller Venedtk sara 
yandan çıkhktan sonra meç· 
hul a1ker abidesine ııtmiı. 

ler ve çelenk koymuılardır. 

BirFransız 
Gımisi tecııüza uğradı 

Cebelüttarak, 18 (Radyo)
Bir Fran11z harp gemiıl, 

Cebelüttartk açıklarında 

meçhul bir harp gemtılnln 

tecavüzüne maruz kaldığını 
telıizle bildtrmlt ve yardım 
iıtemittlr. 

danında Toplanacağız 
Saıt 14 da yıpdıcık ılın tıplııtıyı bir ııçitrılli 

tıki- ıdıcıktir. 
Ulusal arthrma ve ekono

mi haftasının nihayet bul
muı dolayııiyle buran ıaat 
14 de Cumhuriyet meyda· 
nand11 bir toplantı J&pılacak
tır. 

Vaİlmlz 8. Ethem Aykut 
burada bir nutuk vererek 
uluıal arttırma ve ekonomi 
hafta1ıoı kapıyacaklardar. 

Bunu müteakip ilk, orta 
okullar talebeıi önde Halk-
f!Vi muzıka11 olduiu halde 
ellerinde halkı arttır· 

maya ve yerli mahna kul
lanmaia teıvik eden aflıler
le Mdlikuvvetler ve A1aaf ar
talar caddeılnde bir ıeçlt 
resmi yapacaklardır. 

Hafta proiramı bu Hlfel 

le sona ern.ıı bu!unacalctar. 

Öğretmın o~ulunun aecıki 
DIÜlllDlf llİ 

Yeril mallar haftaıı mil. 
naaebettle 6fretmen okulu 
talebe1l tarafından akıam 
okul 1&lonunda bir müıa· 
mere verllmlttlr Mlıamerede 
8. feyzi Sözenertn .. Yıkılan 
Ocak" adındaki piyesi talebe 
tarafından muvaffakıyetle 

oynanmıt ve çok alkıılan· 
mııtır. 

MG1amerenln dlier nu
maraları da aynı allka ile 
takip edilmtıUr. 

Müsamereden ıoara jim· 
nattlk salonunda açılan yerli 
mallar ıergiıl geztlmıı. ha· 
zır bulunanlar pek lnea bir 
zaman içinde hazırlanan ıer
gl ve m01&mereden do. 
layl memnynlyet 
lerlnl samimi ıözlerle izhar 
etmlılerdlr. 

Mlıamereden aonra Ku
rum adına Baıkan Bn. MG
kerrem Kimil Su ok•l Dl· 
rektör B. Reıat TarduJa •e 
okul 6frettmenlerlae teıek
k tlrlerlal ıunup yaranın ıenç 
öfretmenlerJne uzun, ıerefla 

ve meıut meılek yılları dl· 
lemittlr. 

Bu arada 6 Eyldl tal~be
ıl de birıün evvelki aktam 
verdikleri m&ıamereyl tek
rar etmiılerdlr. 

Oarıtıın a~ulundı ıçılın 
• 

sargı 
Ôgretmen okulu talebesi 

larahndan hazırlanan yerli 
mallar 1erglıi din açal. 
mııtır. Sergi pazartesi ıilnü 
nat 12 ye kadar açık bulua -
durulacaktır. 

Sergi kııa bir zamanda 
bazarlanmıt olma11na rafmen 
çok tertipli bir halde yerli 

mal ve mabıOllerlmlzl can
landırmaktacılır. 

ilkokullarda f ııliyıt 
oı;er taraftan ilkokullar

da hafta lçeralnde arthrma •• 
ve yerli mallar haf ta11 mü
naaebetlle faaliJetlerlnl de
vam ettlrmltlerdlr. 

Bu ıırada Dumlupınar ve 
Mıthatpata ilk okulları ken· 
di okul binalarında hafta 
ıle tlglli piyeılerle ve mone· 
laelarla birer mtlaamere ver. 
mitlerdir . Gazi llkokalu da 
dün bankaikumbaraıı bulu· 
nan ve ea çok para birik
tiren talebe1e muhtelif he
direlw •••ittir. 



Melekler Ve Şeytanlar .. 
Andre Mauroroiı; La Machine 8. lire les penıees (Fikir· 

lerl okumağa mahıuı makine) adlı eserinde, Amerika 
nın Nevyork, Şikago gibi gürültüıü ve ııernala rı tırmelıyan 

binalartle lnıana bunaltan şehirlerinden ta mamen farklı, 

westmoutb lıimll temiz, ıeasiz bir ünvesite §ehrint tamtı
yor. Bu arada insan tU utarları, ibretle okumaktan ken 
dini alamı yor: 

"weıtmouthun sükuneti hıtkkında bir fikir verebilmek 
için, sakinlerinin birkaç günlük seyahatlarında , postacuıın 

masa üzerine mektupları bırakabilmeııi için , evlerinin ka· 
pılarını açık bıraktıklarmı ıöyliyeyeceğim ... 

Bunu okurken böyle bir yeri gıpta ile anmaması ve in· 
aanhk namına göğıümüzün kabarmaması imkansız .. . 

En korkunç cinayetlerin ve en eararengız hırsızlık va
kaluının cereyanını hergün gazetelerde bol bol okuduğu 
muz bir kıtada, fnsanm weıtmouth bir "Cennet,. ve insan 
larına "Melek,, dtyeceii geliyor. 

Hiç tüpheıiz, Westmouth aakinleri de, dünyanın diğer 

taraflarJDda yatıyan inıaolardan farJ.ılı yaratılııta ve ka
biliyette değildir. Fakat nt:den bunlar w Melek,,, diğerleri 

"Şeytan,, dır. 

Bütün bu kötülükleri jtliyenler anormal yaratılıtta 

mıd1r? 

Buna derhal "Hayır!~ Diye cevap vereceğimiz muhakkak. 
O halde bu küçük Amerikan tehrl insanı ile; d i ~er, 

türlü kötülükler ııltyen milyonlarla inıan arasındaki fark 
nereden aeliyor? 

Hiç tereddüt etmeden bu , iki in sanın "Yetiıtirilme,, far · 
kından, bu llyrıhğın doğduğunu ıöyliyebiliriz. 

Ünveralte tehri olarak anı lan westmouth halkı. an· 
latılıyor ki, kuvvetli bir terbiye ve kültüre sahiptir . 

İnsan mütekamil bir hayvandır; fakat w insanı,. tanıma · 
nislle "insan,, yapan da kültürdür. 

Bir kelime ile "Mütekamil insan" kü ltürlü insandır 

Onun için, ilk ve son hedefimiz "Kültür,. olmalıdır. 

Kemal Demiray 

Tenkit: 

Bir Hayat Acısı .. 
Geçen akıam ldmanyur

dunun tertip ettiği bir mü 
aamerede bulundum. Halke
vinin, fimdlye kadar ücret 
ılz olarak verdiği t~mstllere 
pek ra~bet eden hal
kımız, oedeoıe ldmanyur
dunun paralı müsameresine 
biraz faz laca istiğna göate 
dL O gece, Balıkeslrin aa 

yın halkı, her halde pek faz 
la me11ul olacak kı, yazılan 
600 davetiyeden ancak 16 
ıı iftirak etmittl. Bu vaziyet 

karııamda bittabi kapıları 

açmaktan baıka çare knl · 
madı. Merdiven baıında 

kendistle görüttüğüm İdman · 
yurdu Batkanı, "Ne yapalım, 

diyordu Mademki blrıey 

temin edemedik, h iç olmaz
sa temsilde rol alan arka 
datlarıo neıesln i kırmıya

Jım .. ,. itte sanatkar ruhi le 
söyleomlf bir ıöz. 

Bir koca karı ağzının aey · 
rek ditleri gibi tek tük se 
yircilerin sırıttığı bot b!r 
salonda, temail vermenin ne 
elim olduğunu, ancak o sah
neye ayak basanlar ı.nlıya. 

bilir. Kapılar açıldıktan 

ıonra salon hıncahmç dol 
du . Teıekkür olunur ki, se
yircilerin büyük bir k11mıoı 
ıene yetitmiı ve . uyanık 
kimseler teıkıl ediyordu 
Vali ve belediye reiıiofn 

huzurları bu toplantıya ıe 

ref veren amillerdendl Poı· 
ta ve nüfuı müdürleri de 
600 davetlinin yegane mu 
rahhu ve mümeaaillerl gibi 
bu temsilde de hazır u · 
lunmutlardı. 

istiklal marıı hutuğla din 
lendi. Bunu Yurd marıı ta · 

kip etti . Bundan sonra bol< s 
ıösterllerl yapıldı Bilhaua 

Pat ve Pataton makyaji le 
Salih ve Kadrinin bokıları 

çok enteresandı . Halk, mu 
vaffakiyetle yapılan bu ben· 
zr.ylıten çok memnun kalı

yor. 
Bundan sonra temsil bat· 

ladı (Bir Hayat Acısı) adın
daki piyeı battan ıonuna 

kadar bütün h.ılk tarafın 

dan, nefeı bite almadan, he
yecanla takip edildi 3 üncü, 
4 üncü perdeler kapanır · • 
ken ağlayanların hıçkırıkla 

rı salonun sükutunu bozu 
yordu. Eserin mevzuu: 

Kadm ve kumar yüzün
den çalııtığı müeueıeyi so· 
yan l'e nihayet kendısin l 

felakete sürükliyen, eski 
mektep arkadaı nı öldüren 
bir adamın maceraaıdır Ko 
caaının hapse atılmuile yu 
vası harap olan kadıncağız, 
çocuğunu namuslu bir adam 
olarak yetiıtırmiye çalıtı · 
vor ve dördüncü perdede 
bu azminde muvaffa k oldu 
ğunu görüyoruz Küçük ço 
cuk artık genç bir doktor
dur. 15 Sene hapiste kal 
dıktan ıonra evine gizlice 
dönmek iıtlyen adama ka 
rm. bu hareketinin oğlunu 
betbaht edeceğini ve ona 
babasının bir katil, bir soy· 
guncu olduğunu öğretmek 
ten baıka hır ite yaramı 
yacağını söyltyor ve ıen öl· 
dün, ölüler bir daha dirtl
mezle.r diyor . Bu sırada oğ · 
lu eve dönmüştür Esasen 
emlrberin bir hıuız zannile 
batından yaraladıiı ve bu 
ıuretle eve giren adamı ya 
ralı bir haata diye tanıtı 
yorlar ve yarası sarılan 

adam , oğlunu dova doya 
ıeyrcttikten ve onunla yakın · 

dan konuımak zevkini tat-

• 
mesı 

a uhake
ona E di .. 

Akli muvazenesi yerinde olmıyan Me~medi yarahyan 
üç ay ~apse ma~kum ol~u. Ceza tecil edildi. 

Geçen ıene tem muz ayın -
da Şekerci Seyit oğlu, akli 
muvazenesi bozuk olan Meh
metle, Bıçakçı Ahmet ve oğ· 
lu ~1ustafa arasında bir kav· 
ga olmutlu Bu kavgada 
Mehmet, İlıçakçı Ahmet ve 
oğlu Mustafa tarafından ya 
ralanmııtı . 

O zamrmdan beri devam 
etmekte olan buna alt tah
kikat ve muhakeme neticelen· 
mıt bulunmaktadır. 

Müddeiumumi makamın
da 1). Necmettin Y eşli, vaka 
hakkında etraflı izahat ve 
rerek hadııenio ne tekilde 
cereyan etmiı olduğunu an· 
latmııtır . 

lık olmaz 
Ahmet Ça vutun. bastonu 

nu Şekerci Seyldin baııoa ha· 
vale etmesinin sebebi Seyid 
ve arkadaıları altında kalan 
oğlu Mustafayi kurtarma 
maksadına müstenittir. 

Muıtcıfanın g" yesi de aıi· 

kardır. Öldürmek değil, ıırf 
kendisini kurtarmak emelile 
hareket etmlttir 

Müddeiumumi ~eticede 

Muataf anan müdafaa maksa
di le Mehmedi 3 ay it ve 
gücünden kalma11nı mucip 
olacak derecede yaraladığı 
nı ve Ahmet Ça vuıun da 
oğlu Mustafayı kurtarmak 
emelile Şekerci Seyidin batma 
bastonla vurduğu anlaııldı · 
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• ' RLERI , 
BÜYÜKLERİN 

Gönderdikleri Telgraflar 
Arthrma ve ekonomi 

bafta11 münasebetile ken 
dilcrine çekilen telgrafla
ra Bafvektl B . Celal Ba
yar, Dahiliye Vekili ve 
Partı Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya ıu cevapları 
göndermişlerdir: 

Mıikerrem Kamil Su 
Ulusal Ekonomi Ve Arttır

ma Kurumu Başkam 
- Bahkesir -

Ulusal ekonomi ve art 
tırma hafta11 münasebeti· 
le çektığıniz telgrafa ve 
sayın Bahkesirlllerin yük
ıek duygularına teıekkür, 

memleketimize çok faydalı 
olan çalıımalarınızda ba 
ıarılar dilerim . 

Baıvekil Celal Bayar 
Zekizlnci arttırma haf 

tasının kutlcnmuı müna· 
sebeUle gösterilen temiz 
duyguya teıekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

Dahiliye Vekili ve C.H P 
G enel Sekreteri 

Şükrü Kaya 

Ziraat Banka# 
sında tasarruf 
Hesabı acanlar , 

Türkiye Ziraat bankası 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
haftası münaaebetile müka· 
fatlı bir kumbara ve taaar 
ruf hesabı açmıt, bir hafta 
devam eden bu karlı ite 
ıehrimizden 1 13 kiti ittirak 
etmiıtir . 

Yeniden hesap açmak ve 

kumbara almak ıuretile it 
tirak edenleri gösteren bu 
rakamdan evvelce mevcut 
olan heıaplanna para yatı

ran lar hariçtir 
Ziraat bankasının tasar

ruf hesabına ittlrak edenler 
arasında banka umum mer· 
kezinde yapılacak çekilme· 
de birinciden yüzüncüye ka 
dar, kazananlara yüz lira
dan bet liraya kadar mü· 
kafat verilecektir. 

inhisarlar mü~üıü gitti 
lıtanbula tayin edilen in · 

hiıarlar Baımüdürü 8. Salih 
İhsan Genculu dün yeni va

zifeılne baılamak üzere ıeh · 
rlmizden ayrılmıttır . 

Bu arada Deli Mehmedin 
Bıçakçı Ahmedin dükkanına 
ikide, birde tecavüz ettiği 

ni nihayet bu teca~ülerden 

korkan ve bizar olan Muı 
taf anın vaziyeti polis kara· 
koluna haber verdikten sonra 
dönerken Mehmedin teca· 
vüzüne maruz kaldığanı, 

kendisini kurtarmak içm 
Mustafa ile boğuttuğunu, 

oğlunu kurtarmağa koıan 

baba11 Ahmedln bu ıırada 

mütecavize ve babası Şe· 

kerci Seyide kartı bastonla 
mukabele etmek mecburiye
tinde kaldığını anlatmıt ve 
demittir ki: 

ğını ve ayrıca göğsünden hı· 
çakla yaraladığı iddiasının 

ıabit olmadıiı cihetle ceza 
kanununun 4Y ıncı madde
sinin 2 inci bendi muciblo 
ce beuatlarma karar veril 
meılni latemııtır. 

Mahkeme heyeti de öldür· 
me maksadı olmadığını kabul 
etmlf ve bu cihetten bera
atına, ancak ağır tahrik 
üzerine Mehmedi yaraladı
ğını kabul eden Mustafayı 

ı Bir Köyde 
Çıkan Yangın 

Gece şehir ka· 
ranlıkta kaldı· 

Gece saat 23 çe doğru ıe · 

birdeki bütün elektrıkler bir 
denbire kararmıı ve bu oo 
beı dakika kadar devam et · 

mlıtlr 

Mehmedln bıçakla yara· 
laoması, babası Seyidin de 
döğülmesile neticelenen bu 
hadise ile kanun vazmın 

maksat ve gayeleri kartıla

ıınca müdafaalarının yerin· 
de olduğu anlatılır. 

Kendı iıı ve güçlerile 
meıgul bulundukları bir ıı · 
rada ak • İ halı çok bozul · 
mu§ bu zavallının tecavü 

züoe maruz kalan ve bü 
tün tedhirlere baı vuran bu 
iki ıuçlunun birbirınl takip 
eden haksız tecavüzler önün 
de biraz da ruhi ha letlerini 
dütünün. Her halde insafsız 

min ettikten sonra ıeasizce 

aidiyor. Ve perde de kapa· 
nıyor 

Bu piyes Emıl Ya nnlg 
ıın ( Şehvet Kurbanı ) adın
daki senaryosunun sahneye 
maharetle tatbik edilmlı 

bir teklidtr. M. Gözalan ge . 

rek ifadede ve gerekse h a 
reketlerde çok canlı bir tarz 
kullanmıtlır M Göze.lanın 

bu derli toplu piyesi bize bir· 
kere daha öğre tti kt; tiyatro 
gibi makeadı en kestirme 
yoldan imanın kafasına so 
kan bir neıir ve kültür va· 
sıtaamdıı , tiyatro pıyeıi de
mek halkı sık mı yan ve ona 
mevzuu heyecanla hissettir 
mek imkanını veren eserdir. 
Hir çok rt!pertuvarlara ıu 

veva bu suretle kabul edıl · 

miı bir çok eıerler var ki, 
yazıcılaranm tiyatro tekni 
ğine u zak bulunmaları do 
laynile seyirciler üzerinde 
güzel bir uyku ilacı teılrl 

üç kusur aya ve cezasının 

teciline karar vermlttir. Ah 
met Çavuıun cezası da tecil 

olunmuıtur . 

Bir Ağıldan 
Calınan , 
Koyunlar 

Ouraunbeyin Karahaliller 
köyünden Hüseyin oğlu Meh 
medin dün gece, ağılından 

on koyunu çalınmııtır. Ya 
pılan tahkikat ve aramada 
hayvftnlarm aynı köyden Hü · 
seyin oğlu Rifat ve Musta· 
fa oğlu Şevkinin çaldığı ve 
Kepsütte fırmcı Abdullaha 
sattıkları anlaşıl mııtır . 

Suçlulıu yakalanmııtır. 

göstermekten baıka bir ite 
yaramıyor . 

Temsilde rol a lan bütün 
gençlnin hepsi muvaffak 
oldula r. Baıta Hül. 
ya Gözalan, Muammer 
Gözalan olmak üzere 
Emin Geoçmete. Muhittin 
E.ıen , Osman Fılız , Nuri 
Eren, Emin Ôzgüven, hepıi 
kusursuz: oynadılar . Hele 
küçük Siyret Gözalan yaıan · 

dan umulmayacak bır batarı 
göster dl. 

Bu temsilden sonra Mol
yerin (Aman Hanım Sus) 
adındaki tarthi komedisinin 
gene Mua mmer Gözallln tara
fmdan yeniden sahneye tat 
bik edilmit bir ıeklini sey
rettik . Salih Tozan , Şevkatl 
Anadol, Muammer Göz 
alan, Hülya Gözalan, Kadri 
Parıl rollerinde cidden 
muvaffak oldular ve btr 
az evvel hıçkıranları kah 
kahalara boidular. 

Çağıı' nahiyesinin Orha· 
niye köyünden İbrahim oğ
lu ldrisin evinde yangın 
çıkmıt. evle et yanın bir kıs -
mı yandıktan sonra yangı · 

nın önü alınabllmiıttr . 

YanR"ınlD, ocaktan sıçrayan 
bir kıvılcım yüzünden zu · 
hur ettiği anlaıılmaktadır. 

..-..-......ı'?lw 

Teyzesini 
•• 

Oldürenin 
Muhakemesi .• 
Bandırmanın Erkili köyün

de Ziya adında biri teyzeıt 

Nefiseyi parasına tamaeo bu 
köyden kahveci Şabanla bir 
likte boğarak öldürmüı~ü. 

Suçluların muhakemesine 
dün de ağırcezada devam 
edilmtıtlr. 

Bazı tahttlere aid evrak 
tamamlanmadığından mu 
hakeme baıka bir güne bıra
kılmııtır 

iki kardış arasındaki kavga 
Kepsüt nahiyeı\nin Bey· 

köyünden Ali oğlu Ahmctle 
kardetl Nurinln arasında 

tarla meselesi yüzünden kav 
ga çıkmııtır . 

Kavgada Nuri, kardeti Ah
medi batından sopa ıle ya 

ralamıttır. 
Yaralı hastahaneye kal

dmlmıı, Nuri de yakalanmır 
tır . 

Pul ve para çalan ço~an 
Biğadıcm Orta mahalle

ıinden çobdn Hüseyin oalu 
lsmail; Yağcılar nahiyesi nü 
fus memuru Hulfsldeo da 
biliye. pulu ile bir miktar 
para çalmııtır 

Suçlu lsmail bir kolayıııı 
bularak kaçmağa muvaffak 
olmuısa da Dursanbeyde tu 
tulmuıtur . 

Bu hi.diıe. elektrik mo· 
töründe meydana gelen bir 
arızadan ileri gelmit bulun
maktadır 

Güc Birlik Maçı 
J 

Bugün ıaat 
mangücü ile 

14,30 da id· 
ldmanbirliği 

arasında bir maç yapıla · 

caktır. 

Maçın çok alakalı ve he · 
yecanlı olacftğı umuluyor. 

Marmara gümesinin ktr 
~oşulan bugün başlıyor 

Marmara gümeai kır ko; 
ıularının birincist bugün Go· 
n ende yapılacaktır . 

Gönen, Bandırma, Edin 
cik, Erdek ve Manyas ıpor 
cularının ittirakile olacak 
olan bu koıular BandırroB · 

Gönen arasında 3000 metre 
mesafe dahilinde yapılacak 
hr. 

Evli Kadını 
Kacıranın , 
Muhakemesi .. 

Sındargıoın Kocabey muh 
tarı Mehmet Emin bundıtf'l 
bir müdd~t önce Biğadıçtıı.fl 
Ali karıgı Elif adında evli bif' 

kadına geceleyin kaçırmııtJ · 
Tevkif edilmlt olan suçl ır 

"'ıl' 
nun duruımasına dün de ,g 
cezada devam edılınfftir · 

1 ı 
fi azı ~ehillerin ıf ad ele er 

nin alınmau iç ı n }11:ıılırı 1 ~ 
olan talimBtnamelere ce\rllP 
gelmedığinden muhak~ 11 ti 

··-t bu a yan 30 zuncu günU 

bırakılmııtır. 
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Ulusal 
Ekonomi 

Bugün, bütün Türk ulusu 
12 Kanunevvel pazar gü · 
nGnden tttbaren baıhyan 

ekonomi haf taaının sekizinci 
Jıldönümünfi içten gelen bir 
inanç ve tükenmez bir kı
vanç ile kutluluyor. Tarıhln 
ıayfalarını çevirecek olursak 
Yüzlerce yıl evvel bile ata
larımızın ekonomiye verdik
leri önemle kartılaıırız . On· 
lar Ortaasyada yaıarken me 
deni bir uluı ol dukları için 
bGtün ihtiyaçlarını kendileri 
temin ederler; havyan yetlı
Urmeslni, kumat dokumaaanı, 

toprağı itlemeıini, çok iyi 
bilirlerdi. Endüstriyi bile 
ortaya çıkaran atalarımız 

özyurt topraklarıoın kendi 
lerine dar gelmeıinden ötü
r6 acunun dört yönüne göç 
etmiye baıladılar . O za 
rnana kadar Çin denizinden 
Ak denize kadar Aıyanın 

tectmini (ticaret) ellerinde 
bulundurdular. Atalarımızıo 
cengaverlifi~ ekonomik ihti. 
Yaçlarından ileri geliyordu. 
Çünkü kendileri ka-ıanmanın, 
Yahut meıut bir tarzda ya
tamanın yolluını çok iyi bi
liyorlardı. 

Bununla beraber bazı 

Türk padiıabları memleket 
kazanmak hırsı ile harp ed. 
erek; Türk kanının yok ye · 
re akma11na ıf'bep oluyor· 
lardı Bu, memleket kazan· 
ma hını en fazla Osmanlı 
padituııhl a rında görülmüttür. 
Hatta Oımanlı devletinin id-
aresini eline almıt bu-
lunan adamların kendi 
ejtlencelert i ç 1 n devle 
tin hazinesinde bulunan pa -

Yurdumuzun her yananda 
başlamıt bulunan tasarruf 
ve iktisat haftuıoın heye· 
canlı dakikalarını bütün Tü 
rkiye yaıamaktadır. lnaan 
ları refaha ve saadete çıka· 
ran va11ta l arın en önemliıi 

ekonomide bulunmaktadır. 

Her yata göre ve batti. de· 
vı et hayatına göre ekono· 
minin zaruretleri ve tabii
likleri vardır. Zrngln olmak 
bir ülküdür. Buna yettımek 
içinde çaiıımak ve zengin oi
mak yolu vardır. Zenginlik 
her insanın iatediii btrıey
dir. Memlekette ve devleti
mizin numune olarak kabul 
ettiği garp medeniyeti, zen· 
ıinliğl her gaye için kuvv
etli bir vasıta sayar. Ferdle. 
rln ve cemiyetlerin tasarruf 
ettiii paralar umumi hayat 
ta muvaff akiyet amillerinin 
baılıcasıdır . 

Zenginlik mefhumu içinde 
inııaalar ne tatlı hülyahdır· 

!ar. Bütün gönüllerde uya
nan heyecan ne derin bir 
zevkin lzidir.'Maamafth ze 
nglnlik hakkında mütefek 
kirlerin anlayıf ve anlatııı 

türlü türlü olmakla bera 
ber iktiıat alemi ise bunu 
batka türlü anlatır. Çünkü ha
yatta bütün maddi ve ma
nevi ihttyaçlaun değiımesi ve 
bunların Cıtıtima yenı yeni hal 
lere bürünme11 ile birçok 
tesirlerin devamı kabul edil 
mektedır. 

insanlar çalııma yolunda 
en ziyade lılendiği zeka •e 
irade kuvvetlerinin kartısın 
da duran tabiatla ve tabla · 
tın mevhıbelerıle kartılaı 

maktadırlar . Muhakkak ol
an birıey vana insanla ta
biat çarpıımak yolundadır. 

ra ları su gıbl harcıyan za· Bütün bu çarpıımalar niha-
vallı deliler bile görülr.ıüt yet tabiatın verdiği ve ser 
tür . Bılhaua, kapitülasyon vet dediğlmız maddeyi top 
imtiyazlarını ecnebilere ve latmıya sebeptir. Blnaena · 
rip Türkü soyduran bu ad_ leyh ıervet kelimesinin um
amlardır fakat 19 n laan umi manasında itlenmemit 
1936 da t-cnel> lere verilen 1 maddelerle itlenmit olarak 
bu imtiyazlara ıon verdik. 30 karoımıza çıkan etyadır ki 
Kinunsaoi 1930 da da Ulu· 1 buna iktisatçı dilinde "Em· 

1 
ıal Ekonomi Ve Arttırma 

Kurumunu kurduk. 
Türk ulusu yukarda da sö· 

yledlğtm gibi bugün, bu yü 
ce günün ıel< izinci yıldönümü · 

nü kutluluyor. Bir ulusun 
hayatı ekonomiye bağla 

dır . Buidayı bile hariç me· 
mleketlerden alen Türk ulu 
ıu, bugün ipekliyi de ken · 
dl yurdunda yapıyor. 

Ne mutlu, bizi bugüne 
kavutturan AtaUhkümüzün 
kudıal ismini burada anmayı 
bir borç bilirim . 

Yataaın.. Varolıun, çok 

yaıasın Atatürk 

F. S. 

__ .............. -
f ıans1Zlarda e~mak 

Bir lokantada yemek yi 

yenlerden f ransız olnlar üç 
teyden belli olurmut 

Göisünde behemehal nl 
tan olmasından, yemek ea 
batında üç defa ekmek lı· 

temeıılnden ve ıakalıodan! 

fakat bu üç tart zamanın 
teairlle deiitmiıtır. Mesela 
Fran11zlar ıtmdi eskisi kadar 
ekmek yememekte lmitler .• 

tea" denir Emtea ihtiyaç 
etyaaıdır. Sonra zenginliğin 

tarifinde de ıhtiyaç etyaaı 

nın bolluğu kasdeıJillr. Zen -
gın adam ltlzumu kadar ih· 
tlyaç etyasına malik olan
dır . Yalnız her adamın ıh 
ti yacı bir değildir. Meseli: 
Köylü ile t ehirli eruındaki 
fa rk dütüniilürse, ıehlrli
nin iht i yacı çoğaldıkça idra· 
ki ve çahtrna kabiliyeti de 
artar. Bu noktaya vardık

tan sonra taurruf fikri ba
ılar . Her ferdin haline gö· 
re tasarruf etmesi kabildir. 

Bız, yatamak ve mevcu · 
diyetimizi her sahada mu· 
hafaza etmek lsUyen bir mi · 
llettz . Milletimizi tasarrufa 
alsıtırmak ıçln var kuvveti · 
mizle çalıııyoruz Bugünün 
küçükleri yarının büyükle
ridir . Onlara bu günden ve
rilecek tasarruf fikri lstlk
ballerlni sırn detle ka rıılath• 
racaktır Zaten ailenin aaa 
detinl vücude r ettren çocu 
ğun terbiyesi cemiyetin de 
ikbalini parlatan yine o ço 
cuklarm terb lvesidlr . Çocu 
klan tasarruf fıkrlle terbiye 

etmek memleket için pek 
\ 

karlıdır . Nüfusu artan, içti· 
mai terbiye seviyesi yükse· 
len milletlerin hakiki kuv· 
veli de artıyor demektir . 

Tasarruf flkrile yetiıtiri 

len çocuklar ıleride oe aile· 
ye, ne de cemiyete yük ol 
madan gayelerine doğru gi· 
deceklerdır. 

İyi bir tahsil ve c iddi 
bir terbiye alan gençler, va · 
kit ve hallerine göre sarfi
yat yaparak daima her gü 
aün btr yarını olduğunu da 
dütünmelldirler icap ederse 
kauaatkarlıkla zevklerinden 
fedakirlak da yapanlardır. 

En iyi tasıvruf, kumardan, 
içkiden, sefahatten ve fwzuli 
feylerden, israflardan yapı 

lacak tasarruftur. 
Bunları yapamıyanl ar ce 

miyete mazarrat verecek 
bir hat alırlar ki, neticede 
tasarruf disturunu yııkar 

Tasarruf bizim memleke. 
tle yakan bir zamanın iti 
dir Geçen Aenelerde bütün 
mtl li bankalarda toplanan 
paramızın miktarJ hak· 
kında yapılan bir hesaba 
göre, halkın bankalardaki 
mevduata 1920 de~ 1 milyon 
lira iken 1937 de 90 milyon 
lira gibi mühim bir yekuna 
baliğ olmuıtur Hu artma 
muhtelif yıllarda tU ıuretle 

vaki olmuıtur: 

1920 1 mil yon lira 
19.: 1 2 )) )) 
1922 3 )) )) 
1924 6 )) )) 
19'.:!5 8 
1926 10 
1927 17 
1928 22 
1929 27 
1930 32 
1931 38 
1932 39 
1933 69 
1934 68 
1935 72 
1936 84 
1937 90 
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J 7 Sene içinde halkın ba 

nkalara yaptığı bu mevduat 
hem memlekette milli ıer 

vet bakımmdan mOhlm bir 
inkitaf görüldüğünü, h e:O de 
halkın rejime büyük ıtimat 

beslediğini göstermektedir 
Her halde zahmet ve me 

takkatla kazandılımız para· 
yı herkesin ta kdlr ettfği gf · 
bi bugünün mevcudundan 
da bir ht11e ayrılması lazı 

mdır. KQçük çocukların el · 
!erine verilen bol paralarla 
onları tasarrufa değil , iarafa 
ahthrmak olur 

Memleketin kurtuluı se
nesindenberi tatbik etmekte 
olduğumuz büyük kumbara 
siyasa sına uygun ıekilde mi 
ili ve mali bir mileueaemlz
den bir kumbara ahr ve 
para birtkttrmiye çalıtınak 

çok hayırlı bir it olur 
Tasarrufun milli olma11 

iıe milletimizin yiizünü, kal 
bini parlahr. Şirketler, biiyOk 
m6e11eıeler, fabrikalar ba 
ıtan baıa ııiydtğtmlz, yldl 
fimtz bütün tevlerin milli 
olması yurdumuzun zengin 
menba larından yetiterek ha
zine gibi dolduran büyük 
varlıklarımız olmakla ne ka
dar bahtiyarlıktır. Her asrın 
kendine mahıuı bir hususi -

TORKDILl 

Seyyah 
Tavşan •. 

Bugüo Londra otellerin · 
den birinde bir Ankara tav
ıanı bulunmaktadır ki bü 
tün dünyayı dolatan bir 
ıeyya h halindedir. 

Ltsanımı:ra tercüme edil
diği vakit "maden,, mane 
sına gelen lngilizce bir iıim 
taııyar. Bugüne kadar sahi · 
bi Vilbraham isimli bir İn 
gilız kadını ile birlikte 20, 
000 mil mesafe katetmlttlr. 

Bu ta vıana "maden" ilmi 
verllmlttir; zlrA kendisi he· 
nüz iki vatında olmakla 
beraber, Garbi Hind ada · 
larına, Panama, Kübaya, 
Şiliye, Hermuda ve Peruya 
gitmitti· Bu itibarla kendisi 
bir whitıralar madeni ol 

sa derektir. 
Gelecek •~ne aahtbı ile 

birlıkte Cenubi Afrika ve 
Avusturalyaya gittiği vakit 
hemen hemen bütün dün· 
ya turu yapmıt olacaktır 

Datly Expres gazeteıinin 

muhabiri bu ta vıanın sahibi 
ile konuımuıtur. Sahibi dt· 
yor ki: 

"Gayet ehli bir hayvan 
bir ev kedisinden ve ehli 
bir köpekten daha az zah · 
met.: veriyor. Ve fakat on
lar kadar zeki ve muhab· 

bellidir. 
Baıka yedi tavı-tnım da · 

ha var. Fakat "maden,, adı· 
Dl verdığim bu tavtan ev 
içeratnde dolatan yegane 
tavıandır . 

(Mad~n) in büyük babası 
da dahıl olduğu halde diler 
yedi lavıan yazıhanelerinde 

duruyorlar." 
Bu kadın timdiye kadar 

birçok Midılli atları. köpek, 
domuz. fare ve muhtelif 
tavuklar beslemit olmakla 
iftihar etmit bir meraklıdır. 

Garip ıe esrareng;z bir 
hastahk 

Şikagoda bir çocuk yu· 
vasında garip ve e11arengiz 

bır ha atalık çıkmııtır Bu 
hastalık küçük çocuklardan 

on birinin ölümüne ve 9 u
nun da ümitsiz bir halde 

hastalanmalarına sebep ol · 

muttur. 

Doktorlar. çocuklardan bi
riıini tepih etmlıler fakat 

barsaklarda en küçük bir 
zehir izi bulamamıılardır. 

Yalnız hu çocuğun~ kanını 

atıladıkları fare!er hemen 

ölmüılrrdlr 

yeti vardır Bu aarın husu. 
ıiyett de iktisattır 

Topraklarımızıo a! tında 
ve üstünde mevcut madde 
!erin itlemesi, hergün yeni 
yeni ufukların açılmeaı mil 
letimlzln terakki yolundaki 
varlıkları olacaktır. Bunun 
için gelecek za meı nların et · 
emeni olacak çocuklarımızı, 
taaarrufa alıthrmak ıuretile 
tedarik ve temin edeceği · 

miz kumbaralarile bu milli 
önemli yolda yürütmeie 
çalıımak vazifemizdir. Bizim 
milli ve ekonomi itlerinde 
de bütün milletlerden önde 
bir Türkiye meydana getir
mek borcumuzdur ve vazi· 
femizdlr. 

Cenap Relik Orhon 

Porselenin 
1 arihi 

1282 St-neı inde Fenikeli 
Marko Polo namında bir 
tüccar Avrupaya tlk defa 
olarak Çin porselenini idhal 

etmfttir. 
O zamanlar bu güzel ve 

cazibeli cisimler, Çin sahille
rinde mebzulen teıadilf edi· 
len ve Poraella namı verilen 
parlak deniz kabuklarından 
yapılmakta idi . Bu itibarla· 
dır ki o zamandan beri por. 
selenden mamul etyaya li
sanımızda "Çini,, , Fransa.la 
da Porselen namı verllmlttir. 

Bu Çin mamiilatının A'lf· 
rupaı. Amerika ve diğer me
mleket lerde çok büyük bir 
rağbete mazhar olması. ta 
Kurunuvüstandan beri b6yük 
bir sanayie kapı açmıt ve 
bir milyon nüfusa baliğ o lan 
koı koca bir Çin tehrini ge 
çindirmiye le ifl ıelmittir . 

Fakat bir gün fen ve ilim 
cehalete ralebe çaldı . 1700 
Senesine doğru mülhit bir 
inkılap Çın aan~ ylfne sed 
çekti . 

tiollanda ve Portekiz ge
mtclleri tarafından Avrupa · 
ya getirilmekte olan Çın 

mamulatının mübaleğalı ve 
muhayylrülukiil flatları ka 
tifleri bu mam(ilatın 11rr101 
aramaya sevk etmltli. Fa · 
kat bunların hiçbiri muvaf
fak olamadı ve tarlatanlar 
bu güzel eıyanın amatörle
rini aldatarak zengin oldu 
lar. 

1697 Senesinde, 12 yaıın 
da ve Johırnn Hötger nam 
ında olan ve bir eczacının 
yanında yamak hulunan ntr 
çoc:uk, muhtelıf terkipte mü· 
teaddit cisimleri fırında ya · 
karak tecrübeler yapmakta 
idi . 

4 Senelık çalıımadan ıon 
ra ahun yapmağa muktedir . 
olduğunu iddia etti . Bunu 
itilen Saksonya prensi 
çocuiu kendi huzurunda al· 
tın yapmAğa da,et edince 
çocuk redetti ve prens tara 
fından 6 ıene hapse mah 
kiim o ldu Bu büyük ceza 
dan gözü yıltnıyan Bötger 
heplıten kurtulur kurtulmaz 
tekrar tetkikatına devam et-
ti . Fskat bu defa kati neti
ce elde edinclye kadar ai 
zını açamadı. İlci ıene ıonra 
Bötger f ırınandan . kaba bir 
porselen ve iki sene ıonra 
da ince bir Porselen çıkar · 
mıya muvaffak olmuıtu. Bu 
porselene Sakıonya Poraele· 
ni namı verllmitll · 

Bu suretle Avrupada por· 
selen sanayii baılamııtı. 

177 4 Seneılnde Senjerme 
nanley tehrinde Dilıato na 
mında bir Fran11z eczacı, 

ılk defa olRrak, porselenden 
ıuni dit imalini dütündü. 
Par ille bulunan bir f abri 
katöre ıahıi ıhtiyacı için bir 
kaç suni dit takımı yaptır 
dı iıede kullanamadığından 

ketflnl tatbik ıahasına koy 
maktan sarfı nazar etti 

Bu suretle ilk •tık ıönmüt 
oldu. Fakat ortaya atıl -

mıt olan bu fikir tayi ol 
u:ıca aklıselim. iti yine ele 
almıthr. 

Birkaç sene sonra D6bua 
Fuku namında bir Franıız 

dit tabibi Kaolen, kum ve 
mafnezyumu karııtırıp 
elde ettiği madeni hamurla 
bir çok tecrilbeler yaparak 
m6teaddıt renkler elale et · 
mekte idi Bu tecrllbeler da
lma ditlerle beraber tekmil 
damak yapmaia lahlıar edi 

Havlıyan 

Bir Yıldız .. 
Bu yıldız, iki ayaklı de

ğildir; fakat dört ayakhdır 

ve adı Bobdur. Bu köpek 
f ilimlerde tam yerinde ve 
mükemmel ıurette havlıyan 
bir mahluktur. Bob, 200,000 
franga ıliortalıdır ve sahibi
ne epey bir lrad temin et
mektedir. 

Hüküm~ırlınn inıınlın 
Cumhuriyet devrinde ol

duğumuz için bu yazıyı ya
zabiliyoruz. Yolua, - allah 
göstermesin- Hamid devrin
de olıaydık daha yazımızı 

yazarken Lendtml~i Nuh 
devrinden kalma ~Şeref" va· 
purunda ve bir m6ddet 
sonra Afrlkanın göbeflnde, 
Fizan menf aaanda bulurduk, 
çünkü.. . Bu, hükOmdarların 
Onvanları kadar garip teyler 
az bulunur! 

Osmanh hanedanının en 
acizlerinden olan Hamid, Re· 
ıad , Vahdettin kendılerlne 

'"denizlerin ve yerlerin hilkOm 
darı, arzda alla hın gölıesf,. 
ünvanını verirken utanmaz · 
lardı. Avusturya imparatoru 
da ~Kudüs kralı,. ünvanın · 
dan vazgeçemezdi. 

Siyam kralınan ünvanı 

ıöyledi: 

·--ihan hOkümdarı ve de· 
iirmi kkrmızı kuyruklu be
yaz filin, boynuzları iki 
metreden fazla ökC1z6n sa· 

hıbi .. .. 
Somatranın Aça bakam· 

darı da: "YOzO tam aydın, 
daha parlak ve bOttln lle· 
mlerln h6ktimları; aklı en 
yiikıek ve ıt yakları cihan 
hükümdarlarının hepıinin 

baılarının iizerlnde ... ,, 
Arapçayı hiç .evmemekle 

beraber tu "Levlelh6ya Le
heleke fukara,. demekten 
kendımlzi alamıyoruz! 

Yılınlann bir idıti 
Nlyüz Kronik( gazetesinin 

Afrika ve Htndistanda bu 
lunmut; muhabiri, yalanların 
biribirinl yidiğinl ıörmiit ve 
yaptıiı tetkikat neticesinde 
ana yılanların yavruların 

m6him bir k11mını yediiinl 

anlamııtar . 

Eğer yılanlar b6ylece bir· 
birlerini ylmemıt olsalar, 
pek ziyade çoğalacaklarmıt. 

yor ve bu yüzden tatbikat · 
takı mütküllt herkesi nev
mit ediyordu. Her itle oldu· 
ğu ıibl , tik eıaa elde edilin· 
ce görüt ve dütünüt ler de 
gittikçe tekamQI etmittir. 

1808 Senesinde M Fronzl 
namında bir ltalyan ilk de · 
fa olarak Porselenden dltleri 
ayrı ayrı imal etmeyi düt-
6ndü ve bu fikrini tatbik etti . 
Yapılan tecrübeler miiıbet 
netice verdi ve pek az bir 
zamanda ıanayi mahaflllnde 
b6v6k aklıler yaparak bG 
y6k allkalar uyandırdı . 

Bu suretle tik poraelen dtı 
amili Fransa oldu. 

Sır müddet ıonra, Ame 
rikada klln Filadelfia teh· 
rinde icralaanat eden Dok
tor Pllton nammda bir Fr
ansız dit tabibi, Franıadan 
sunt dit ıetırterek ıunl dit· 
lerle damak yapmak uıulG
n6 tamim etmıı ve bu ıu
retle Amerikan aanaylnln de 
ıözünü açmıı oluyordu. 

il. lbrahlm Btrkmen 
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Franı11z harJclye nazırının 

Orta Avrupa seyahati mü
nasebetJle Romanya Kralı 

Karo!, bir Fransız gazetesi· 
nln Bükreı muhabirine be. 
yanatta bulunmuı ve ıu sö 
zü söylemiıtir: 

"Romanya Franaaya iti· 
mat ettiği gıbi, Fransa da 
Rornanyaya itimat edebilir.,, 

Diğer taraftan Fransızca 

( Pariıuar ) gazeteıt nazırın 
l Romanya seyahatinden bah· 

sederken söyle diyor: 
"Şimdiye kadar Almanya 

B. Delboıun seyahatini dik 
katle, bazan" da memnuni 
yetle taktp etmiıti. 

"Fakat dündenberl bu 
dikkat devam etmekle be· 
raber, memnuniyet kaybol· 
muı glb(görünüyor. 

.. Hakikaten, dikkate çar · 
pan bir ıey oldu: Doktor 
Göbbelıin emriyle, Alman 
matbuata, Bükreıte Fransa· 
nın müme111ili ile B. Ante 
neıko arast0da ıerefe içilen 
kadehlerden bahsetmeden 
geçti. 

" Varıovada aöylenen nu · 
tuklara kurnazca ve mahi · 
rane tefıirler }·apıldığı hal -
de, ıtmdi ne bir tahlil var, 
ne bir tek kelime... Niçın? 

ki Avrupa harakete geçmek 
için ona bakıyor. 

Fakat, l§ln hal çaresi bü · 
tün demokrasiler arasında 

daha sıkı ve daha hakiki 
btr it birlağ inde değıl midir? 

Romaoyada geçen ayın 

sonlarına doğru dokuz gün 
devam eden bir krizden ıon
ra, laberal partlıine menıup 
Tatareıkunun riyaseti altıo · 

da bulunan kabinenin, uf ak 
bir tadilatla tekrar it baıan · 
da bırakılma11, s&ğ ve sola 
menıup aiyasi fırkalar ara· 
sında büyük bir hoınutsuz· 

luk hasıl etmişti. Memleket 
heıabına zararla gördükleri 
lıberal rejimine nihayet ver· 
meyi arzu iden siyasi parti 
ler, bu ayın sonların doğru 

yapılacap umumi lntihabatta, 
hükumet icraatına diktatö 
rümsü bir ıekil verdiğinden 
dolayı ötedenberi bu fırka · 

larca muahaze edilen Tata · 
resko hükumetinin devirmek 
üzere mücadelelerini tiddet -
lendlrmeyi karar altına al 
m11lardır. 

Hatta bu emellerine nail 
olmak için ıağ ve ıol dur -
umlarmı asla kaleye almıya
rök umumi intihabatta hü · 
kumeti hazıraya kartı kuv 
vet l ı bir cephe ile çıkmak 

üzere aralarında anlatmalar 

"Belki Almanya, Roman
yamn kendi umumi menfa -
atini dahili siyasetlerindeki 
karaıılıkların üstünde tuta 
rak birkere daha, silahlan. 
masını Fransız ıanayiine 

tevdi ettiğini görünce hay· 
ret etmtıtlr.,, 

1 yapmıılardır. 
Tataresl<o kablneıi ile ıl 

yaıi partiler beynindeki du
rum bu ıuretle çetin bir 
manzara aldığı ıu saralarda 
bu kabineden, harici siyaset
te ıerbeıtiyl elde etmek mak 
ıadiyle açıkta bırakılıp ken 
diılne birçok lanatlarda bu 
lunulan ve bundan dolayı 

ıon derecede muğber olan 
ve derin bir intikam hissi 
beıliyen sabık hariciye nazırı 

Aynı gazete Amerika ile 
Avrupa arasındaki siyasi 
vaziyeti tahlil ederek diyor 
kj; 

Ortada bir thakikat var: 
Avrupa Amerikayı hayal 
sukutunu Amerika kendisi 
de.,itiraf ediyor ve ekseriya 
tiddetli sözlerle tefsirde bu 
lunuyor. 

Evveli, peıtn hükümlere 
veya boı düsturlara soptan· 
mıyan Amerikalı , orta bir 
adam ıu fikirdedir: Franko 
nun İspanyadftki galibiyeti 
bunu Londra_Amerıkaya her 

gun kati olarak haber veri· 
yor - bu galibiyet ltalyanın 

ve Almanyanın ihtirasları · 

nan galibiyeti olacaktır 

Amerikalıya göre bu, Habe
tfstan meselesinin " ıuya 
düımesi .. gibi btr hadisenin 
tekrarlanmasından ibarettir. 

Diğer tarl\ftao, Amerikalı 
orta bir adam ıöyle dütü 
nüyor: Uzakıarktaki hadise 
ler üzerine toplanan Bı ük 
ıel kooferanımın akim kal 
maıı, mutecavizlerin önüne 
nutuklarla geçilemiyeceğini 

birkere daha lıbat etmit · 
tir. 

Nihayet - burada bizim 
Amerik al ı ahbap Berezllya · 
dn cumhurrelıi Vargasm ıon 
yaptığı hükumet darbesini 
de dü~ünüyor. - Birletik 
Devletler, büyük bir ekseri· 
yetle ıu hükmü veriyorla r: 
Komünistlik aleyht1trhğı mi· 
sak, Berlin.Roma ve Tokyo 
menfaatin~ nüfuz mıntaka · 

lan ve Mazi fethini hazır 

lamak gayesini güden bir 
maskeden baıkn bir ıey de
ğildir . 

Hulasa, Amerika Avrupıı · 

dan ümidini kesiyor, halbu · 

Tıtüleskonun, uzun mü 
ddet tedavide bulunduğu lı· 
vlçreden avdet etmesi bu va· 
zıyett çok gerglnleıtlrmlıllr. 

lliçbir fırkaya menıup olma · 
yan Titüleıkonun, milli köy · 
lü p:trtiainln intihabatta müt 
tereken çalaımak üzere teı
kil etliği bloka dahil olması 
kuvvetle mühtemel görülü-
yor. 

Titüleskonun Bükreıe dö 
nüşü hakkında Romen gaz 
etelerinde çıkan yazılar aıa · 

ğıda gösterilmitıir: 

Mılli köylü fırkası ikinci 
baıkanı Dr. Lupu, Tıtüles 
koya beyanı hoıamedı et 
mek üzere söylediği k11a 

bir nutukta Pzcümle ıöyle 

dem ittir: 
"Bulunduğunuz yüksek 

mesuliyet mevklinden pek 
haksız olarak uzakla ştırıldı 

naz. O zamandanberi devam 
eden hakaızlakl&r zincir hal · 
kaları gibi ııralanmıtlır. Bu 
haksızlıklar milli köylü fır 

kasma da darbe vurmuştur. 
Memleket ıerb~sti gününü 
va sizi bekliyor. 

Titüles\rn, sizin me 
deni c~saret ini7, altın bora 
zanına~la hakkaniyeti çalım . ,, 

Tıtülesk o şu cevabı ver· 
mittir : 

"Bana yaptığınız bu istik
bal merasimini , bir seri teı 
kil eden haksızlıklarda n do· 
layı çektiğim acıların bir 
mükafatı ve kalbi bir tavı · 

zatı olarak kabul ediyorum, 

Onattı aydanberi, beni ifna 
etmek istiyen gece ve ano
nlmatlarla mücadelelerde 
bulundam. Beni zem eden· 
lerle dürüst ve nazıkane bir 
ıekılde mücadele edeceğim. 
Şayet bu türlü mücadele 
onlara kafi gelmezse, ıtmdi 
dPn ıöyllyeyim ki ben, Ce 
nevredekl gibi döğüımeyi 

biliyor ve dolap meydanla· 
rında görülen ıekılde de 
mübarezeye hazırım . 

Ben, koyu bir saltanat ta· 
raftarıyım. Koyu bir Romen 
ve koyu bir demokratım. 

Koyu saltanat taraftarı bir 
Romen glb( "yaıasın kral,, 
diye bağırıyorum. Koyu bir 
Romen gibi "yaıaıın Rom 
anya,, diye haykırıyorum 

Koyu bir demokrat ola · 
rak da "hepiniz yaıaymız,. 

diyorum. 
Harp pek yakındır . O, ka· 

pıları çalmaia baılamııtır 

Bizde beynelmilel nezaket· 
le beynelmilel vaziyet birbi · 
rine karııtınhyor . Şimdi, her 
zamandan daha fazla Rom· 
enler araaanda kardeılik la · 
zımdn Ben, sizin kudeıinlz 
olduğumu ilin ediyorum. 

Vaıtogton. 18 (Radyo) -
Japon tayyareleri Yanka 
nehri üzerinde bulunan Ame 
rıkan Poley topçekerini 
bombarduman etmtıler ve 
bahrmıılardır Bombardu
man eınasında Amerika el 
çılığlnln gemi içinde bulu
nan dörr memuru ile blrlık 
te 7 2 kltlhk mürettebattan 
ancak 20 si yaralı olarak 
kurtarılmııtır . Setarethane 
memurları kayıptırlar Ölen · 
let pek çok olduğu sanıl

maktadır . 

Bombardımanda; gemi 
den de Japon tayyarelerine 
mukabil ateı ıaçılmııtır 

Nanklndeki Amerikan ga 
zetectlerlne tahılı edilmlı 

olım Paley,"'seyyar bir rad· 
ro merkezi glbi~kutlanılmak· 
ta idi. Amerikan· gazeteleri
ne buradan_havad11 yetiıtt -
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Bıhkesir ticaret re 
Sanıyi odısmdan: 

Balıkesir vili.yelinln Sın· 
dırgı kazasında CamUcedlt 

mahallesinde ( 11) numaralı 

evde oturan Türkiye Cum
huriyeti tabaaaından olup 

belediye civarında ( l 8) nu · 
maralı dükkanı ikametgahı 

ticari ittihaz ederek 932 yı · 
lındanberi elbisecilık tlcare-

tile fıtigal cttiilnl beyan:ed· 
en Recep oğlu Abdullahın 

ünvanı ticareti bu kere Re· 

cep oflu Abdullah Hazer 

olarak tescil edtldlğt aibi 
bu ünvanm imza tekli de 

Türkçe el yazısile {Abdullah 

Hazer) olarak ticaret kanu

nunun 42 inci maddesine gö 
re Behkeıir Ticaret ve san 

ayi Odasınca 946 ılcll ıayı 

ıına kaydedtldlfi ilan olu 

nur. llan numanı: 207 

lanmasım emretmiıtlr. Re

isicumhur B. Ruzvelt Pa· 

ley hadisesinin inklıa

fının bütün safhalarından 

haberdar edilmesini Harici 

ye Nezaretinden istemtıttr. 

Nankln, 18 (Radyo) - Ha

riciye Nezareti namına söz 

söylemeğe salahiyettar bir 
zat demiıtir ·, kl: 

Vaılngton, 18 (Radyo) -

Japonlar, {Pand) adında bir 

gambotla petrol yüklü ~ola . 

rak dört Amerikan 1ıemtıl 

batırmıılardır. 

Gam bottaki 72 kiti den 

1 O ölü ve t5 yaralı vardır . 

ri!iyordu. 1 
Va,ıngton , 18 (Radyo) -

1 
Paley hadisesi burada he- 1 

yecan uyandırmıştır . fiülui 

met derhal tahkikata baı- 1 

Gambot. Cumartell günü 

Nankinden haraket etmitllr. 

Hamil bulunduğu 72 kişi 

arasında dört diplom"t, beı 

Alv41 Amerikalı, bir lngi!iz 

ve bet ltalyan vardı. 

Defterdarlıktan: 
Mevkıi 

Camlı bedestanda 
İbrahimbey Yetil 
il sokak Sahnisar 
mahallesi. 

Cinsi Bır senelik bedeli icarı 

fevkani dükkan 12 lıra 

Yukarıda evsafı yazılt hazineye ait bulunan dükkan 
27 11 937 tarihinden itıbaren bir ay pazarlığa konulmuı 
tur. Talfplerın pazarlığın ya palaca ğı 27 12-937 tarihine 
müıadıf pazartesi günü Hat on beıte defterdarlıkta mü 
teıekkil komisyona ve fazla malumat iıtiyenlerlnden milli 
emlak müdürlüğüne müracaatlara. 4 1 546 

~ 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Ka bili tezyit ve tenkıs olmak ıartlyle Ağonya inhisar 
lar bakım evlerinden ( 150,000) ve Yenice inhisarlar bakım 
evlerinden ( l 00,000 ) ki ceman ( 250,000 ) kilo idare 
m&lı yAprak tütünlerin Bandarma inhisarlar bakım evle
rine kamyonla ve olamadığı takdirde deve ile · nakilleri 
mevcut ıartn11meıi mucibince 14 l 2·937 gününden itibaren 
(20) gün müddetle açıl< eksiltmeye konulmuıtur. Taliple
rın B"lakesir, Ağunya , Yenice. Gönen, Edremit ;nhisarla. 
rma müracaatları . 1 - 4 -562 
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Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir idarei hususiye akaratından eekl Hükii
met caddesinde ve eaki sıhhiye dairesi lttlaallnde temll
ken satılığa çıkarılan ve muhammen bedeli 1000 lira olan 
kahvehane için istekli çıkmadıiından 30-12-937 tarihine 
raslıyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla verilecektir. 

2 - ihale Hükumet dairesinde teıekkül edecek Vdl · 
yet Daimi Enctimenl tarafından yapılacaiından tıtekllle 

rln Enc6menin toplantı günü olan pazarteıi ve pertembe 
günleri sallt 15 de Encümene müracaatları ilin olunur 

4 - ] - 554 

Bandırma Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

Bandırma Şehit Süleyman Bey caddesinde 55 numa
rala ve Bandırma ticaret odasına ait tkl kat klrgir bina 
2490 sayılı artırma ve ekılltme kanununa tevfikan 
15 gün müddetle ve 1500 lira bedeli muhammen tle açık 
artırma ıuretlle satılığa çıkarılmııtır. Taliplerin ıartname · 

yi görmek üzere ihale günü olan 24 12 937 cuma gOnü 
ıaat 15 den evvel Bandırma ticaret odasına müracaatları 

ilin olunur. 
4-1 - 560 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Belkls - Bandırma ve Belklı - Edinctk yolunun 
muhtelif kilometrelerlndek i tamiratı esasi yenin eluiltme 
müddetı temdit edıldl~i hald~ isteklisi çıkmadığmdeP 

tO l 938 tarihine raslayan pazartesi günü aaat l 5 ıe ka· 
dar bir ay zarfında pazarlıkla verilecektir. 

2 - Belkıs - Bandırma yolunun un keıif bedeli l 585 
lira ve helkla - Edincik yolunun keıif bedeli 1126 liradır · 

3 - Bu ite aitkeıtf varakast ve evrakı ıaireyt ıörmek 
lstlyenler her ıün Encümen ka leminde görebilirler . 

4 - Pazarlıkla ihale Hllkftmet dairesinde mOteıekkil 
Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaAından iıtek· 
illerin Encümenin toplantı günü olan pazartesi ve perıem· 
be günleri ıaat 15 de Encümene müracaat etmeleri ılln 
olunur. 

4 - 1 - 563 

Balıkesir Ortaokulları 
Satın Alma Komisyonundan: 

Eıyanıo nevi azı çoğu tahmini mu lak kat ekaıltn>e 

fıat teminatı ıekli 

lh'a l ı ra 
' kumaılle be· 370 430 8170 613 kapalı urf 

raber takım 
elbise 
iskarpin 370 430 1935 146 açık eksilt· 

me 

Balıkesir yatılı ortaokullarının ihtiyacı olan yukarıda 
yazılı iki kalem giyecek cıyaaı onbcş gün müddetle ek· 
ıiltmeye konulmuıtur. Elbi11e ve kunduraların ihaleleri 30· 
ı . nci kanun 937 perfembe günü saat 15 de Balıkesir hü· 
kumet konagında Kü ltür direktörlüğü oda11ntla yapıla· 
caktır. 

Elbise ekstltmeıme ait ve 2490 numarala kanunun ta· 
rifattna uygun olarak hazırlanacak olan teminat tekliflerıvi 
havi zarfların yukarıda yazılı günde nihayet ıaat 14 de 
kadar komisyon baıkanhğına verilmesi. 

lıkanrpine talip olanlar da kanuna uygun teminat 
makbuz veya mektuplarile yazılı gün ve saatte komiıyo 

na baıvurmaları. 
Bu itlere alt ıartname ve numunelerin Necattbey öğ• 

retmen okulu kaleminde bulunduğu ilan olunur 
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Düzeltnıe: 
Balıkesir orta okullarının yatılı talebe ihtiyacı elan el" 

biıe ve ayakkabınm ihalelerinin 30 · Btrtoctkanun 937 per" 

tembe günü saat 15 de Halıkeıir hükümet konağında kül 
tür dlrektorlüğü odaamda y9pılacalı tashlhen ilan oluııııt· 

--~--------------------------------~---------.....,,_,-iyesi ve lfaıyazmana : lialıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarını Genel Direktörü: FUAT BİL' A:.. 

Basımyerl : il Baaımevı 
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